
Anúncio  

Aquisição ao abrigo do Decreto-Lei n.º 60/2018, de 3 de agosto 
 

Conforme decisão de contratar proferida a 13/09/2022 pelo Sr. Administrador da 

Universidade NOVA de Lisboa, foi determinada a abertura de procedimento ao 

abrigo do Decreto-Lei n.º 60/2018, de 3 de agosto, nas condições infra 

estabelecidas, a ser satisfeitas pelos operadores económicos interessados em 

concorrer. 

I. IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DA ENTIDADE ADJUDICANTE 

1) Designação: Universidade NOVA de Lisboa 

2) NIPC: 501559094 

3) Morada: Campus de Campolide, 1099-085 Lisboa, Portugal 

4) Contacto: ucp.fundacao@unl.pt  

 

II. PROCEDIMENTO 

1) Referência do procedimento (indicar na proposta): R000-2022/789 

2) Nome do procedimento: Estudo de viabilidade - DIGISMART – 

“Multifunctional Digital Materials Platform for Smart Integrated 

Applications” referência ERC-2017-ADG-787410 

3) Tipo de contrato: Aquisição de serviços  

4) Objeto do contrato: Estudo de viabilidade  

5) Descrição sucinta do objeto do contrato: Estudo de viabilidade para 

patentear conceito de transistor eletrocromico em papel, com base na 

tecnologia “Electrochromic thin film transistors with lateral or vertical 

structure using functionalized or non-functionalized substrates and 

method of manufacturing same” 

6) Critério de Adjudicação:  Preço mais baixo. 

7) Critério de desempate: Maior experiência em estudos de mercado na 

área da propriedade intelectual. 

8) Valor do preço base (sem IVA): 14.000,00€ (catorze mil euros) 

9) Código CPV: 79314000-8 

10) Prazo de execução do contrato: 60 (sessenta) dias. 

11) Renovação do contrato: Não. 
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12) Informação sobre as variantes: Não são aceites variantes. 

13) Idioma em que as propostas e documentos de habilitação podem ser 

apresentados: português; inglês 

14) Envio de proposta: ucp.fundacao@unl.pt;  cenimat.projetos@fct.unl.pt, 

cenimat.gestao@fct.unl.pt 

15) Responsável pela avaliação de propostas: Professor Doutor Rodrigo 

Martins 

16) Gestor do contrato: Professor Doutor Rodrigo Martins 

17) Audiência prévia: 5 (cinco) dias úteis após data de notificação da 

proposta de adjudicação. 

18) Condições de pagamento: Pagamento 30 (trinta) dias após a data de 

emissão da fatura. 

 

ANEXOS:  N/A 
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